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 درس حقوق تجارت پاسخنامه تشریحی

 1396  سال - خصوصى حقوق دكترى آزمون

 تنظیم: فرشید فرحناكیان
  

  

  

 امر اين است، بوده مُكرَه سند صدور هنگام در كه كند ارايه داليلى تجارى سند صادركننده اگر ـ 61
 دارد؟ آن دارنده حقوق و تجارى سند قانونى وضعيت در تاثيرى چه

 .است تجارى سند اعتبارى بى و نفوذ عدم موجب( 1

 .شود مى تجارى سند گيرنده انتقال برابر در براتى تعهد از صادركننده معافيت موجب( 2

 .است تجارى سند دارنده اولين برابر در براتى تعهد از صادركننده معافيت موجب فقط( 3

 .نيست مسموع تجارى سند گيرنده انتقال ابربر در مزبور، دفاع يا ايراد است، كرده گردش سند اگر( 4

 .است صحيح 2 گزينه

 معافيت موجب استناد قابل دفاع يا ايراد باشد، كرده گردش تجارى سند اگر تجارى، اسناد در« تجريدى وصف» موجب به
 به گيرنده انتقال رابرب در هم و« بالفصل دارنده» عنوان به تجارى سند دارنده اولين برابر در هم براتى تعهد از صادركننده

 .نيست صحيح 4 و 3 ينهزگ لذا شود؛ مى تجارى سند« الواسطه مع دارنده» عنوان

 صحت و شود گرفته نظر در ديگر امضائات از مستقل بايد امضايى هر تجارى اسناد در« امضائات استقالل وصف» موجب به
 تغيير را آن حقوقى وضعيت و آثار و كند پيدا تسرى ديگر امضاءهاى به نبايد سند در مندرج امضاءهاى از يك هر بطالن يا

 كه مواردى در مگر است؛ آن امضاءكننده تعهد از حاكى و ديگر امضاءهاى به نسبت مستقل تعهد بيانگر امضاء هر. دهد
 .نيست صحيح 1 گزينه لذا گردد؛ احراز آن اعتبارى بى و بطالن قانون موجب به

 چيست؟ تجارى اسناد در ضمانت ماهيت ـ 62

 .سررسيد در تجارى سند وجه تاديه عدم بر معلق ضمان( 1

 .تجارى سند در عنه مضمون تعهد تبع به فرعى تعهد( 2
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 .سررسيد در تجارى سند وجه شدن تاديه تضمين( 3

 .ذمه به ذمه ضم( 4

 .است گرديده اعالم صحيح 3 گزينه كشور آموزش سنجش سازمان توسط منتشره نامه پاسخ در

 اينكه به ثالثى شخص تعهد از است عبارت ضمانت اين وجود با. است نكرده تعريف را برات در ضمانت ايران تجارت ونقان
 دكتر) كرد خواهند پرداخت را برات وجه سررسيد، در( ظهرنويس و براتگير دهنده، برات) برات مسئوالن از نفر چند يا يك

 مورد شخص ناحيه از تجارتى سند پرداخت تضمين ديگر عبارت به(. 108. ص ،...(برات،) تجارت حقوق ربيعا، اسكينى،
 (.111. ص تجارتى، اسناد حقوق كورش، كاويانى، دكتر) گويند مى ضمانت را او توسط سند امضاى طريق از معتبر و اعتماد

 .است باطل ضمان در تعليق. م.ق 699 ماده موجب به زيرا نيست؛ صحيح 1 گزينه

 مقابل در كه حقوقى همان الزاماً تا نيست عنه مضمون مقام قائم تجارت حقوق سيستم در ضامن زيرا نيست؛ صحيح 2 گزينه
 كه است يى دارنده ضامن برات، پرداخت از پس واقع در. باشد استفاده قابل نيز ضامن مقابل در باشد استناد قابل عنه مضمون
 .دارد را برات مسئوالن كليه به رجوع حق برواتى، مقررات مطابق

 عدم ايراد به او مقابل در تواند نمى براتگير باشد، كرده پرداخت نيت حسن با را برات ضامن، هرگاه كه است دليل همين به
 .شود متوسل خود نزد محل وجود

 مراجعه حق است، نبوده او نزد محل كه كند پرداخت حالى در را آن است كرده قبول را برات كه براتگيرى هرگاه برعكس،
 .داشت خواهد را صادركننده ضامن به

 مقابل در تواند مى ضامن باشد، مانده باقى صادركننده دست در برات محل و كرده ضمانت گير برات از ضامن هرگاه چنين هم
 ضامن، مسئوليت اگرچه زيرا كند؛ خوددارى او به وجه پرداخت از كرده، استناد گير برات نزد محل وجود عدم به صادركننده

 چارچوب در زيادى حد تا و نيست برخوردار كامل استقالل از برات اصلى مسئوالن تعهد مانند او تعهد است، تضامنى
 (.117. ص ،...(برات،) تجارت حقوق ربيعا، اسكينى، دكتر) باشد مى خودعنه  مضمون مسئوليت

 نموده ضمانت او از كه دارد تضامنى مسئوليت كسى با ضامن كه است شده بسنده حكم اين به تنها. ت.ق 249 ماده در
 .است

 بر« فرع» ضامن مسئوليت كه است امر اين بيان مقام در گويى و دارد مدنى ضمانت آثار بر داللت ظاهراً حكم اين
 .نيست مستقلى مسئوليت و بوده عنه مضمون مسئوليت

 را« ضامن مسئوليت استقالل» كه نيز آنسيترال و ژنو هاى كنوانسيون در حكم همين مشابه كه است آن واقعيت اما
 زمان مرور مشمول عنه مضمون به رجوع حق اگر مثالً اينكه جمله از. است محدودى معناى داراى و داشته وجود اند، پذيرفته

 . گيرد مى قرار مشابه موقعيت در نيز ضامن شود،
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 سند دارنده امنيت براى را درك ابلق و ساده راهكارى عنه مضمون به ضامن مسئوليت وابستگى قطع با ژنو هاى كنوانسيون
 حاكم قواعد نيز ما كشور در و بوده سازگارتر تجارتى اسناد احكام منطق با راهكار اين. اند نموده طراحى ضامن امنيت بلكه و
 .است استوار انديشه همين بر بانكى هاى نامه ضمانت بر

 بر حاكم قواعد به شبيه قواعدى و كرده عدول ىمدن حقوق قواعد از ها دادگاه كه رسد مى نظر به دشوار ذلك مع
 دكتر) آورند در اجرا به تجارتى سند هاى طرف اراده به انتساب به يا و مقنن اراده به انتساب با را بانكى هاى نامه ضمانت
 (. 160. ص تجارتى، اسناد حقوق كورش، كاويانى،

 اگر لذا ،.(ت.ق 408 ماده) شد خواهد برى نيز ضامن شود، ساقط نحوى به عنه مضمون دين اگر كه اين رغم على الوصف مع
 رضا عدم و اهليت عدم سبب به عنه مضمون هرگاه ولى شود؛ مى برى نيز ضامن كند، ابراء را عنه مضمون برات، دارنده

 دكتر) شود مى ناشى برات مسئوالن كليه امضائات استقالل اصل از امر اين. نيست منتفى ضامن مسئوليت نباشد، مسئول
 (.115. ص ،...(برات،) تجارت حقوق ربيعا، اسكينى،

 به ضامن تعهد شدن محسوب« فرعى» از مانع زيادى حد تا« عنه مضمون از ضامن مسئوليت نسبى استقالل» اين اعمال
 .گردد مى تجارى سند درعنه  مضمون تعهد تبع

 تضامنى رجوع حق اعتراض، و تجارتى سند تاديه دمع از قبل دارنده. ت.ق 249 ماده موجب به زيرا نيست؛ صحيح 4 گزينه
 .ندارد را مسئوالن ساير و عنه مضمون ضامن، به

 شباهت زير حقوقى هاى تاسيس از يك كدام با حقوقى، اثر و نتيجه لحاظ به شده قبول برات ـ 63
 دارد؟ بيشترى

 .حواله( 1

 .تضامنى ضمانت( 2

 .پرداخت نمايندگى( 3

 .متعهدله تبديل تباراع به تعهد تبديل( 4

 .است گرديده اعالم صحيح 1 گزينه كشور آموزش سنجش سازمان توسط منتشره نامه پاسخ در

 .است نداده نظرى دارنده مقابل در برات مسئوالن تعهد حقوقى ماهيت درباره ايران تجارت قانون

 .است صادق نيز 1987 آنسيترال و 1930 ژنو هاى كنوانسيون مورد در وضع اين

 اصلى تعهد از كه را( ضامن و ظهرنويس گير، برات كش، برات) برات كنندگان امضاء تعهد كه است اين دقيق طور به سالهم
 كرد؟ توجيه مدنى حقوق تاسيس كدام با بايد جداست،
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 .كرد تقسيم جديد هاى نظريه و كالسيك هاى نظريه به توان مى را باره اين در شده ارايه هاى نظريه

 :كالسيك هاى نظريه: اول

 :طلب انتقال يا حق انتقال نظريه( الف

 از را طلبكار حق برات دارنده و كند مى منتقل دارنده به را مديون به نسبت خود حق يا طلب طلبكار، نظريه اين طبق بر
 .دارد مى دريافت مديون

 :تعهد تبديل نظريه( ب

 دارنده نظر از. كند مى قبول جديد طلبكار عنوان به را اليه منتقل ،گير برات و كند مى تغيير گير برات طلبكارِ برات، انتقال در
 را خود جاى سابق، حقوقى رابطه دوگانه، تعهد تبديل اين نتيجه در. كند مى پيدا تحقق مديون تغيير با تعهد تبديل نيز برات

 .دهد مى جديد حقوقى رابطه به

 :ناقص نمايندگى نظريه( ج

. كند پرداخت مبلغى( صادركننده طلبكار) او طلبكار به كه دهد مى نمايندگى گير برات به هصادركنند نظريه اين موجب به
 در تعهد، تبديل و كامل نمايندگى خالف بر. نامند مى نفع ذى را برات دارنده و نماينده را گير برات آمر، را صادركننده
 .رود نمى بين از نفع ذى مقابل در آمر تعهد ناقص، نمايندگى

 :جديد هاى ظريهن: دوم

 .است برات ظاهر از ناشى صرفاً برات دارنده حقوق و براتى تعهد وجود: ظاهر نظريه( الف

 : كرد اشاره گروه دو به توان مى نظريه اين چارچوب در: جانبه يك تعهد نظريه( ب

 سر در را آن در مندرج لغمب كه شود مى متعهد دارنده مقابل در مستقيم طور به برات صادركننده است معتقد« نخست گروه»
 زيرا است؛ صادق هم برات بعدى مسئوالن مورد در وضع همين. اوست خود اراده ابراز مخلوق صرفاً تعهد اين. بپردازد وعده
 هر اراده كه است اين وضعيت اين علت. گردد مى بدهكار شود، مشخص طلبكار حتى كه اين از قبل برات كنندگان امضاء

 رجوع قابل متعهد اراده صرف به ديگر و شود مى دست به دست راحتى به كه است گرديده ابراز يى رقهو در متعهدها از يك
 .نيست

 تلقى متفاوت امر دو كه) برات تملك از اراده، ابراز از ناشى تعهد كردن جدا جاى به كنند مى پيشنهاد« ديگر گروه»
 برات نظريه اين برابر. آورد وجود به را براتى قرارداد ها آن تركيب از و داد پيوند ديگر هم به را ها آن است بهتر ،(شوند مى

 آن در مندرج حقوق تمام با را برات ورقه دو، آن از يكى كه شوند مى متعهد طرف دو آن موجب به كه است توافقى مخلوق
 برات اقباض و قبض زج ديگرى علت هيچ شكلى، قرارداد اين. كند دريافت حقوق آن تمام با را آن ديگرى و كند تسليم
 ربيعا، اسكينى، دكتر) جداست كامالً باشد، داشته وجود كننده دريافت و صادركننده ميان است ممكن كه يى رابطه از و ندارد
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 (.21 - 27. صص ،...(برات،) تجارت حقوق

 ؟نيست صحيح مورد كدام غيرسهامى، مختلط شركت خصوص در ـ 64 

 اينكه لو و است، خود ورود از قبل در شركت قروض مسئول خود، الشركه سهم لمعاد محدود، مسئوليت با شريك( 1
 .است كرده مى فعاليت ديگرى نام با شركت

 از ناشى تعهدات ضامن دهد، انجام شركت طرف از وكالت قصد با را يى معامله محدود مسئوليت با شريك كه مورد هر در( 2
 .نيست معامله آن

 .است ضامن محدود مسئوليت با شريك است، داشته ثبت از قبل كتشر كه معامالتى مورد در( 3

 .است ضامن شركاى يا شريك اختيار در منحصراً شركت اداره( 4

  .است صحيح 2 گزينه

 در مقرر تاثير اعمال جهت غيرسهامى مختلط شركت براى يى معامله انجام براى محدود مسئوليت با شريك قصد صِرف
 .شود رجوع نيز. ت.ق 155 و 150 ،144 مواد به ها گزينه ساير مورد در. كند نمى كفايت. ت.ق 146 ماده

 را خود غرامت كاال مالك و شده مفقود تركيه به ايران از حمل حال در كاالى محموله از بخشى ـ 65 
 بر. شود مى پيدا مفقودى كاالى غرامت، دريافت از پس ماه 6. است كرده دريافت كننده حمل از

 دارد؟ آن به نسبت حقى چه مالك كاال، اى جاده المللى بين نقل و حمل سيونكنوان اساس

 .دهند اطالع او به را كاال شدن پيدا كرده تقاضا غرامت، دريافت هنگام اگر بنمايد، را كاال تحويل درخواست تواند مى( 1

 .ندارد شده يداپ كاالى به نسبت حقى هيچ است، بوده خسارات ساير و كاال قيمت شامل غرامت اگر( 2

 .بنمايد را غرامت استرداد مقابل در كاال تحويل درخواست تواند مى حال، هر در( 3

 .ندارد شده پيدا كاالى به نسبت حقى هيچ( 4

  .است صحيح 1 گزينه

 آن ىاصالح پروتكل و جاده طريق از كاال المللى بين نقل و حمل قرارداد كنوانسيون به. ا.ا.ج دولت الحاق قانون موجب به
 :29/4/1376 مصوب

  - 20 ماده»

 روز 60 باشد نشده توافق مهلتى چنين كه صورتى در يا شده توافق مدت پايان از پس روز 30 ظرف كاال تحويل عدم - 1
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 از پس تواند مى دارد دعوا اقامه حق كه شخصى و است كاال شدن مفقود بر قطعى دليل كننده حمل به كاال تحويل از پس
 .نمايد تلقى شده مفقود را كااليى چنين شده ديا مهلت گذشت

 چه چنان كه نمايد تقاضا كتبى صورت به تواند مى شده مفقود كاالى غرامت دريافت با دارد دعوا اقامه حق كه شخصى - 2
 بايد ىتقاضاي چنين رسيدن و تاييد. دهند اطالع او به فورى را موضوع شود، پيدا كاال غرامت دريافت تاريخ از سال يك ظرف

 .شود اعالم او به كتبى طور به

 برابر در كاال كه بخواهد تواند مى يى اطالعيه چنين دريافت از پس روز 30 ظرف دارد دعوا اقامه حق كه شخصى - 3
 برگرفته در هاى هزينه منهاى شده دريافت غرامت استرداد و باشد مى منعكس اى جاده بارنامه در كه مقرر هاى هزينه پرداخت

 موضوع تحويل در تاخير خسارت مطالبه براى شده، ياد شخص حقوق به يى لطمه عمل اين. شود داده تحويل او به شده
 .كرد نخواهد وارد 26 ماده مشمول موارد و 23 ماده

 يا و نشود داده دستورى هيچ( 3) بند در شده ياد روز 30 ظرف يا نيايد عمل به( 2) بند موضوع تقاضاى كه صورتى در - 4
 محلى قوانين برابر داشت خواهد حق كننده حمل نشود پيدا غرامت پرداخت تاريخ از سال يك از بيش مدتى در كاال نكهاي

 «.نمايد عمل دارد قرار آن در كاال كه

 تجارى عمليات يا معامله بودن تجارى معيار تجارى، سازماندهى يا تشكيالت نظريه اساس بر ـ 66
 است؟ كدام

 .ارىتج حرفه موضوع( 1

 .تجارى عمل فاعل( 2

 .تجارى عمل ظرف( 3

 .فعاليت و معامله هدف( 4

 .است گرديده اعالم صحيح 3 گزينه كشور آموزش سنجش سازمان توسط منتشره نامه پاسخ در

 به آن موضوع تخصيص ولو سهامى شركت نمودن محسوب تجارتى در« تجارى سازماندهى يا تشكيالت نظريه» از
 .است شده استفاده. ت.ق.ا.ل 2 ماده در قررم غيرتجارتى عمليات

 از كمتر اما نقد، را كاال يا و بفروشد نسيه به را او كاالى آمر رضايت بدون كار العمل حق اگر ـ 67 
 دارند؟ حكمى چه مزبور معامالت بفروشد، آمر توسط شده تعيين قيمت

 .هستند غيرنافذ و صحيح دو هر( 1

 .هستند نافذ و صحيح دو هر( 2
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 .هستند غيرنافذ دو هر( 3

 .است غيرنافذ دومى و صحيح اولى( 4

 .است صحيح 2 گزينه

 توسط منعقده قراردادهاى اعتبار به و باشند مىدر برابر آمر  كار العمل حق مسئوليت بر ناظر. ت.ق 366 و 363 مواد 
 .دنكن نمى سرايت كار العمل حق

 فرض در. دارد مى نگه خود انبار در را آن حمل تصدىم و نكرده قبول را التجاره مال اليه مرسل ـ 68 
 چيست؟ نقل و حمل متصدى مسئوليت مبناى كاال، شدن معيوب يا تلف

 .مطلق مسئوليت( 1

 .تقصير فرض( 2

 .مسئوليت فرض( 3

 .تفريط و تعدى( 4

 .است گرديده اعالم صحيح 4 گزينه كشور آموزش سنجش سازمان توسط منتشره نامه پاسخ در

« امانت» به ثالثى نزد يا نگاهداشته« امانت» به نقل و حمل متصدى نزد موقتاً التجاره مال. ت.ق 384 ماده در مقرر ردموا در
 .شود مى گذاشته

 است گرفته قرار كننده ارسال عهده به عيب و نقص هر. ت.ق 384 ماده اخير قسمت موجب به موارد اين در اگرچه بنابراين
 مالى نقصان يا تلف ضامن امين: »شود مى حدود تعيين. م.ق 614 ماده موجب به نقل و حمل متصدى امانى مسئوليت ولى
 .«.تفريط يا تعدى صورت در مگر باشد؛ نمى است شده سپرده او به كه

 دارد؟ تضامنى مسئوليت قانوناً مورد، كدام در دالل ـ 69 

 .باشد سهيم معامله در اگر( 1

 .باشد كرده تقصير و غلو التجاره مال ارزش خصوص در اگر( 2

 .است شده داده او به معامله ضمن در كه اسنادى و اشياء شدن گم صورت در( 3

 .شود بدل و رد دالل توسط و طرفين بين معامله، آن به راجع اسنادى و واقع او توسط معامله اگر( 4

 .است صحيح 1 گزينه
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 .شود رجوع. ت.ق 347 و 344 ،342 ،339 مواد به 

 از يك كدام با شده ثبت خيريه موسسه يك حقوقى شخصيت. ت.ق 584 ماده به توجه با ـ 70 
 دارد؟ تطابق حقوقى اشخاص حقوقى شخصيت درباره مطروحه نظريات

 .موسسين اعتبار به حقوقى شخصيت ايجاد نظريه( 1

 .حقيقى يا واقعى وجود نظريه( 2

 .معين هدف براى يافته تخصيص اموال نظريه( 3

 .حقوقى شخص مجازى يا فرضى ودوج نظريه( 4

 .است گرديده اعالم صحيح 4 گزينه كشور آموزش سنجش سازمان توسط منتشره نامه پاسخ در

 : از عبارتند شده، عنوان حقوقى اشخاص ماهيت به راجع كه نظرياتى ترين مهم

 مجازى ديگر موجودات دمور در شخص كلمه استعمال و است انسان به متعلق تنها واقعى شخصيت: مجازى نظريه( الف
 .است

 داده امتياز آنها به قانون كه خاطر اين به تنها هستند مشغول فعاليت به جامعه يك در كه حقوقى اشخاص: امتياز نظريه( ب
 .اند شده شخصيت داراى

 اموال ينا ولى برسند، خاصى مصارف به عنوان اين با است ممكن حقوقى اشخاص اموال هرچند: اعتبارى مالكيت نظريه( ج
 .شود حقوق اين صاحب تواند مى انسان فقط و است مالك فاقد

 .دهد مى تشكيل را آنها حقوقى شخصيت پايه كه دارند واقعى وجودى حقوقى اشخاص: واقعى نظريه( د

 هنظري به نظريه اين. دارند تعلق دهند مى تشكيل را آن كه حقيقى افراد به حقوقى اشخاص اموال نظريه اين مطابق( ـه
 (.114. ص دوم،. ج عمومى، جزاى حقوق پرويز، صانعى، دكتر) دارد شباهت مجازى

 با شركت ورشكستگى باشد، نسبى شركت يك شريك محدودى مسئوليت با شركت اگر ـ 71
 دارد؟ نسبى شركت وضعيت در تاثيرى چه محدود مسئوليت

 .شود مى نسبى شركت ورشكستگى سبب( 1

 .شود نسبى شركت انحالل به منجر تواند مى( 2

 .شود نسبى شركت ورشكستگى به منجر تواند مى( 3
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 .ندارد نسبى شركت حقوقى وضعيت در تاثيرى هيچ( 4

  .است صحيح 2 گزينه

 .شود رجوع. ت.ق 138 ماده و 136 ماده( ـه) بند به ناظر. ت.ق 189 ماده به

 فسخ است، بوده قيمت بعر از بيش ضررى متضمن كه آن علت به تاجر توقف از قبل معامله ـ 72
 بودن مثلى صورت در قضيه حكم. نيست معامله طرف تصرف در معامله موضوع مال عين اما شود مى

 چيست؟ معامله مورد

 .كند استرداد را معامله مورد مال مثل بايد معامله طرف( 1

 .بپردازد را تاديه هنگام در مال قيمت و شده پرداخت قيمت تفاوت بايد معامله طرف( 2

 .بپردازد را المعامله حين مال واقعى قيمت و پرداختى قيمت تفاوت معامله طرف( 3

 .بپردازد را معامله فسخ هنگام در مال قيمت و شده پرداخت قيمت تفاوت بايد معامله طرف( 4

 . است صحيح 3 گزينه

« قيمت تفاوت» از منظورامله، بودن مورد مع« قيمی»و « مثلی»بدون هيچ تفكيكی مابين . ت.ق 425 ماده اخير قسمت در
 .باشد مى. ت.ق 424 ماده در مصرح« المعامله حين واقعى قيمت و پرداختى قيمت تفاوت»در آن،  مندرج

 است؟ صحيح مورد كدام تجارى، شركت تبديل خصوص در ـ 73

 .دهد نمى رخ انحالل اما شود، مى منتقل اموال مالكيت( 1

 .دهد مى رخ انحالل اما شود، نمى منتقل اموال مالكيت( 2

 .دهد نمى رخ انحالل و اموال مالكيت انتقال فرايند( 3

 .دهد مى رخ انحالل و اموال مالكيت انتقال فرايند( 4

 .است صحيح 3 گزينه

 كه باشند عالقمند بلكه آورند، وجود به را جديدى شركت و برده ميان از را موجود شركت نباشند مايل شركا كه صورتى در 
 استفاده« شركت تبديل» مكانيسم از يابد تغيير آن نوع صرفاً تجارتى، شركت حقوقى شخصيت حيات استمرار به طمهل بدون

 . كنند مى

 حداقل به را شركا مسئوليت حداكثر كه سهامى به تضامنى شركت تبديل حتى. ت.ق 135 ماده موجب به كه شرايطى در
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 .باشد داشته مخالفتى تبديل اشكال ساير با مقنن كه ندارد دليلى است، شده تجويز رساند، مى

 در شركت بر حاكم قواعد اساس بر شركت حيات كه كرد حكم چنين توان نمى شركت تبديل شرايط رعايت عدم صورت در
 تبديل، شرايط رعايت عدم رغم على كه هستيم ناگزير بنابراين. است نشده محقق تبديل و يابد مى ادامه تبديل از قبل زمان

 كنيم استفاده شركت بطالن اجراى ضمانت از تبديل، شرايط رعايت عدم با مواجهه در و كنيم تلقى شده تبديل را شركت
 (.210 و 208 ،207. صص تجارتى، هاى شركت حقوق كورش، كاويانى، دكتر)

 عدم» مساله دو طرح اما كند مى صادر را چكى باالبر، يك نصب و ساخت اجرت بابت احمد ـ 74
 در. كند مى خوددارى پرداخت از ،«آن خرابى از ناشى خسارت ورود» نيز و« قرارداد با باالبر مطابقت
 استناد قابل تجارى سند بالفصل دارنده برابر در ايرادات از مورد كدام چك، دعواى طرح صورت
 است؟

 .شود مى محسوب ايراد اول مورد فقط( 1

 .شود مى محسوب ايراد دوم مورد فقط( 2

 .گردند مى محسوب ايراد مورد، دو هر( 3

 .گردند نمى محسوب ايراد مورد، دو از يك هيچ( 4

 .است گرديده اعالم صحيح 1 گزينه كشور آموزش سنجش سازمان توسط منتشره نامه پاسخ در

 ابراينبن گردد مى محسوب تجارى سند صدور منشاءِ تعهد به مربوط ايراد« قرارداد با باالبر مطابقت عدم» پرسش موضوع در
 .شود استناد آن به پرداخت عدم دليل عنوان به یتجار سند بالفصل دارنده برابر در تواند مى

 بتواند تا گردد نمى محسوب تجارى سند صدور منشاءِ تعهد به مربوط ايراد« باالبر خرابى از ناشى خسارت ورود دعواى» ولى
 .شود استناد آن به داختپر عدم دليل عنوان به ىتجار سند بالفصل دارنده برابر در

 است؟ مجاز طريق كدام به سهام تعداد افزايش روش به سهامى شركت سرمايه افزايش ـ 75

 .مطالبات يا نقدى آورده محل دو از يكى از( 1

 .مطالبات و نقدى آورده محل دو تركيب از( 2

 .مطالبات محل از فقط( 3

 .نقدى آورده محل از فقط( 4

 .است گرديده اعالم صحيح 2 گزينه كشور آموزش سنجش سازمان توسط منتشره نامه پاسخ در
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)در افزايش سرمايه از طريق صدور سهام جديد( يا مبلغ اسمی جديد سهام )در افزايش سرمايه از  جديد سهام اسمی مبلغ 
 پرداخت. ت.ق.ا.ل 158 ماده در مقرر محل چند يا يك طريق از تواند مىطريق باالبردن مبلغ اسمی سهام موجود( اصوالً 

 .گردد

. اند نكرده ورشكستگى حكم صدور تقاضاى توقف، تاريخ از روز سه ظرف وى طلبكاران يا و تاجر ـ 76
 است؟ صحيح مورد كدام

 .شود مى پذيرفته ورشكستگى حكم صدور تقاضاى كماكان( 1

 .شود نمى پذيرفته طلبكاران و تاجر سوى از تقاضايى( 2

 .شود مى پذيرفته طلبكاران تقاضاى فقط( 3

 .شود مى پذيرفته تاجر تقاضاى فقط( 4

 .است گرديده اعالم صحيح 1 گزينه كشور آموزش سنجش سازمان توسط منتشره نامه پاسخ در

 مجازات و تقصير به ورشكستگى حكم صدور امكان اجراى ضمانت. ت.ق 542 ماده( 2) بند در مهلت اين رعايت عدم براى
 . است گرديده بينى پيش.( ا.م.ق 671 ماده. )ت.ق 543  ماده در مقرر

 .:ك.ع.د.ع.ـه 9/8/1396 - 763. ر.و.ر موجب به رابطه اين در

 خود دارايى حساب صورت و تجارى دفاتر كليه بايد. ت.ق 413 ماده حكم به ورشكستگى حكم صدور متقاضى تاجر هرچند»
 سوى از تكليف اين انجام عدم لكن نمايد، تسليم دادگاه دفاتر به دباش قانون آن 414 ماده در مذكور مراتب متضمن كه را

 مانع قانون همان 542 ماده( 2) بند و 435 ماده در مقرر شرح به تكليف اجراى ضمانت به توجه با توقف مدعى تاجر
 .«نيست او دعواى به رسيدگى

 در مورد كدام كند، مى لمنتق جعفر به را آن چك، پرداخت عدم گواهينامه اخذ از پس حميد ـ 77
 است؟ صحيح صادركننده، از تاديه تاخير خسارت مطالبه حق و تجارى سند انتقال امكان خصوص

 .است منتفى تاديه تاخير خسارت و چك وجه مطالبه حق لذا و نيست انتقال قابل مزبور چك( 1

 .دارد را خيرتا خسارت و چك مطالبه حق جعفر و شود مى منتقل تجارى سند عنوان به چك( 2

 .ندارد را تاخير خسارت مطالبه حق جعفر اما شود مى منتقل ساده طلب انتقال عنوان به چك( 3

 را تاخير خسارت مطالبه حق دارنده، جانشين و گيرنده انتقال عنوان به جعفر اما شود نمى منتقل تجارى سند عنوان به چك( 4
 .دارد
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 . است گرديده اعالم صحيح 4 گزينه كشور وزشآم سنجش سازمان توسط منتشره نامه پاسخ در

 پيش. ت.ق 271 و 270 مواد در كه خاصى مقررات برابر ثالث شخص به دارنده حقوق انتقال تجارى، سند واخواست از پس
 .نيست پذير امكان ظهرنويسى صرف با و آيد عمل به است، شده بينى

 واجد مدنى حقوق عام مقررات برابر كننده امضاء براى آيد، مى عمل به سند در كه امضايى هر است بديهى حال، اين با
  - 248/95/7و ن.م.  17/8/1393 - 1298/93/7. م.ن) است كننده رسيدگى قضايى مرجع با آن احراز كه بود خواهد آثارى

 .(.ق.ح.ا 12/2/1395

 بقاى زيرا است؛ اجبارى سرمايه كاهش شود، نصف از بيش سهامى شركت به وارده زيان اگر ـ 78
 است؟...  قبلى، شده ثبت سرمايه

 .شركت بازدهى كاهش موجب( 1

 .سهامداران اعتماد مخلّ( 2

 .ناآگاه ثالث اشخاص اعتماد مخلّ( 3

 .سهامداران و ثالث اشخاص اعتماد مخلّ( 4

 .است گرديده اعالم صحيح 3 گزينه كشور آموزش سنجش سازمان توسط منتشره نامه پاسخ در

 عبارت به. نمايند مى شركت با معامله به مبادرت آن به اتكا با ثالث اشخاص كه است يى سرمايه شركت، دهش ثبت سرمايه
 تعهد نقض از ناشى احتمالى هاى مسئوليت و خويش تعهدات ايفاى به قادر شركت كه اين از اطمينان براى گران معامله ديگر
 درست. باشد واقعيت از خالى و فريبنده شركت شده ثبت سرمايه بايدن بنابراين. كنند مى توجه شركت سرمايه ميزان به است،
 اين از توجهى قابل بخش بسا چه اما است شده آگهى و ثبت كه است همان ايجاد، هنگام به شركت سرمايه كه است

 كند مى جاباي ثالث اشخاص حقوق حفظ صورت اين در. نباشد ممكن آسانى به آن جبران و برود بين از مدتى از پس سرمايه
 .گردد الزامى واقعى سرمايه به شركت اسمى سرمايه كاهش كه

 ها شركت ساير براى را آن نيز. ت.ق 222 ماده و سهامى شركت براى« سرمايه اختيارى كاهش. »ت.ق.ا.ل 189 ماده
 . است نموده تجويز

 ساير براى كه حالى در است دهش تكليف سهامى شركت براى. ت.ق.ا.ل 141 ماده در« سرمايه اجبارى كاهش» چنين هم
 ها شركت ساير به را. ت.ق.ا.ل 141 ماده در مقرر تكليف توان نمى و گردد نمى مشاهده تكليفى چنين. ت.ق در ها شركت
 (.202 و 201. صص تجارتى، هاى شركت حقوق كورش، كاويانى، دكتر) داد تسرى

 به توجه با. كند مى منتقل( ج) به را آن نيز وا و صادر( ب) وجه در را چكى خود، بدهى بابت( الف) ـ 79
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 روى از اينكه بر مبنى( ب) دفاع آيا تجارى، سند نيت حسن با دارنده برابر در ايرادات توجه عدم اصل
 است؟ استناد و طرح قابل است، داده انتقال( ج) به را آن نبوده بدهكار كه حالى در و اشتباه

 .دارد را ايراد به استناد حق فقط( 1

 .دارد را دعوا به استناد حق فقط( 2

 .دارد را دفاع يا ايراد اين به استناد حق( 3

 .ندارد را دفاع يا ايراد اين به استناد حق( 4

 .است گرديده اعالم صحيح 3 گزينه كشور آموزش سنجش سازمان توسط منتشره نامه پاسخ در

 كه آنها مابين فى منشاء تعهد به مربوط استناد قابل ايرادات اًنتيجت و گردد مى محسوب« بالفصل دارنده( »ب) برابر در( ج)
 .دارد استماع و طرح قابليت است، شده( ج) وجه در( ب) توسط ىتجار سند ظهرنويسى موجب

 تجارت، قانون نظر از صورت، اين در. شود مى ورشكسته گرمايشى، هاى دستگاه نصب پيمانكار ـ 80
 دارند؟ وضعيتى چه اجرا حال در پيمانكارى قراردادهاى

 .هستند منفسخ( 1

 .هستند معتبر كماكان( 2

 .هستند كارفرما سوى از فسخ قابل( 3

 .هستند تصفيه مرجع سوى از فسخ قابل( 4

  .است صحيح 2 گزينه

 اتمام زيرا هستند؛ معتبر كماكان ورشكسته اجراى حال در پيمانكارىِ قراردادهاى. ت.ق 423 ماده( 3) بند به توجه با
 تمام ورشكسته پيمانكار طلبكاران ضرر به و نمايد نمى مقيد را ورشكسته اموال تنها نه اجرا حال در پيمانكارى قراردادهاى

 خود ديون از بيشترى مبلغ تواند مى آنها واسطه به كه كند مى وجوهى دريافت مستحق را ورشكسته پيمانكار بلكه شود؛ نمى
 .كند پرداخت را بستانكاران هيات به

 كارفرما براى فسخ حق ايجاد موجب پيمانكار ورشكستگى صِرف قراردادى، بينى پيش عدم صورت در ديگر طرف از
 كارفرما صورت اين در كه گردد خود قراردادى تعهدات اجراى در او ناتوانى موجب پيمانكار ورشكستگى كه اين مگر شود؛ نمى
 .نمايد قرارداد فسخ به اقدام آنها اجراى در اخيرت يا قراردادى تعهدات انجام عدم جهت به تواند مى

 شرط تحقق از قبل داللى حق دريافت مستحق مورد، كدام در آپارتمان، احداث قرارداد دالل ـ 81
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 ؟نيست

 .گردد موكول هوايى و آب شرايط بهبود به پيمان اجراى آغاز( 1

 .شود مشروط ساختمان پروانه اخذ به پيمان قسط اولين پرداخت( 2

 .شود مشروط كارفرما سوى از پرداخت پيش پرداخت عدم به پيمان، انفساخ( 3

 .شود مشروط كارفرما سوى از پرداخت پيش پرداخت به قرارداد، شدن پادار( 4

  .است صحيح 4 گزينه

 دالل. ت.ق 350 ماده موجب به موارد گونه اين در و است شده تعليقى شرط به مشروط معامله، شدن پادار 4 گزينه در صرفاً
 .بود خواهد اجرت مستحق تعليقى شرط حصول از پس صرفاً

 آن« انفساخ» يا« پرداخت» ،«آغاز» براى صرفاً و است شده تمام دالل وساطت يا راهنمايى به معامله ها گزينه ساير در
 .بود خواهد اجرت دريافت مستحق. ت.ق 348 ماده موجب به لذا است؛ شده مقرر شروطى

 است؟ موثر تصميمات كدام به نسبت سهامى شركت عمومى مجامع در كثريتا ىرأ ـ 82

 .شركت تبديل و تابعيت تغيير( 1

 .شركت تبديل و موضوع تغيير( 2

 .موضوع تغيير و سهامدار اخراج( 3

 .شركت تبديل و سهامدار اخراج( 4

 .است صحيح 2 گزينه

 .شود رجوع. ت.ق.ا.ل 278 و 94 ،83 مواد به 

 تصميم) خروج و( شركت سهامداران و نويسان پذيره عداد از شخصى« كردن خارج» به راجع ديگران تصميم) اخراج اصوالً
 موارد در صرفاً و باشد نمى پذير امكان( شركت سهامداران و نويسان پذيره عداد از« شدن خارج» به راجع شخص خود

 اخراج دانستن مجاز مورد در. ت.ق.ا.ل 45 و 35 مواد: نندما باشد؛ مى اجرا قابل است، دانسته مجاز گذار قانون كه استثنايى
 .پذيره نويس خروج دانستن مجاز مورد در. ت.ق.ا.ل 81 ماده وسهامدار 

 سهامداران عداد از شدن خارج به تواند مى نوعى به مورد هر برای مقرر شرايط رعايت با سهام و الشركه سهم انتقال البته
 .گردد منجر نيز شركت
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 وجه فوراً بايد ندهند، قبول قابل تامين تجارى، سند كنندگان امضاء ساير اگر فرض، كدام رد ـ 83
 بپردازند؟ آن دارنده به را سند

 .باشد شده ورشكست چك، صادركننده( 1

 .باشد شده قبول برات عليه محال ورشكسته، تاجر( 2

 .دباش نكرده قبول را برات عليه، محال و باشد ورشكسته صادركننده( 3

 .باشد كرده صادر را يى سفته ورشكسته، تاجر( 4

 ماده موجب به اگرچه است؛ گرديده اعالم صحيح 3 گزينه كشور آموزش سنجش سازمان توسط منتشره نامه پاسخ در

 .است صحيح نيز 4 و 2 ينهزگ. ت.ق 422

 تا نداشته پرداخت مهلت اصوالً لذا است؛ گرديده محسوب عندالمطالبه سند. ت.ق 313 و 311 مواد منظر از چك كه آنجا از
 . آيد عمل به تصريح. ت.ق 422 ماده اعمال جهت آن مسئوالن دين شدن حال مورد در باشد داشته لزومى

 قابل دار وعده هاى چك به راجع 2/6/1382 الحاقى. چ.ص.ق مكرر 3 مادهترتيبات  به توجه با استدالل اين اكنون هم البته
 .نمايد مى بررسى

 صحيح مورد كدام روزنامه، طريق از خاص سهامى شركت عمومى مجامع دعوت خصوص در ـ 84
 است؟

 .نيست جايگزينى قابل ديگرى، شيوه هيچ با( 1

 .است رسمى اظهارنامه ارسال روزنامه، جاى به ممكن شيوه تنها( 2

 .كرد روزنامه جايگزين را سفارشى پست مانند ديگرى طريق توان مى اساسنامه در( 3

 .كرد روزنامه جايگزين را ديگرى شيوه توان مى عمومى مجمع مصوبه و مديره هيات پيشنهاد با( 4

 . است صحيح 1 گزينه

 97 ماده هرتبص در مقرر مجمع، در سهام صاحبان كليه حضور آگهى، نشر طريق از عمومى مجامع دعوت اصل استثناى تنها
 .باشد مى. ت.ق.ا.ل

 سررسيد، از قبل ماه يك سفته شود مى مقرر و كند مى صادر محمود هوج در را يى سفته فرهاد ـ 85
 اثر در محمود، به سفته تسليم از قبل فرهاد كه صورتى در. شود تسليم محمود به حسن توسط
 دارد؟ صادركننده از را سفته وجه مطالبه حق محمود آيا شود، دچار مشاعر اختالل به يى حادثه
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 .است وصول قابل حال، هر در( 1

 .باشد فرهاد نماينده حسن اگر آرى،( 2

 .باشد محمود نماينده حسن اگر آرى،( 3

 .نيست وصول قابل حال، هر در( 4

 .است صحيح 3 گزينه

 به آن« تسليم» از قبل اما كرده امضاء را آن گير برات اگر بدهد، گير برات به را برات قبولى اخذ جهت برات دارنده هرگاه
 به مربوط متحدالشكل قانون به راجع كنوانسيون 29 ماده تدبير همانند براتى چنين بزند؛ خط را دخو امضاى برات، دارنده
 دكتر) گردد مى محسوب شده نكول. م.ق 191 ماده موضوع انشاء ابراز قصد فقدان دليل به ايران حقوق در ژنو سفته و برات

 (.103. ص تجارتى، اسناد حقوق كوروش، ى،كاويان دكتر و 39. ص سوم،. ج تجارت، حقوق حسن، تهرانى، ستوده

 قبول از پس نكول ممنوعيت مشمول نوعاً لذا شده؛ محقق دارنده به« تسليم» باشد، محمود نماينده حسن اگر بنابراين
 .دارد صادركننده از را سفته وجه مطالبه حق محمود و گردد مى. ت.ق 231 ماده موضوع

 موضوع قبول از پس نكول ممنوعيت مشمول نوعاً لذا نشده؛ محقق دارنده به« يمتسل» باشد، فرهاد نماينده حسن اگر اما
 .ندارد صادركننده از را سفته وجه مطالبه حق محمود و گردد نمى. ت.ق 231 ماده

 امضاء را برات كه گيرى برات آن موجب به كه دارد وجودنيز  ديگرى مخالف نظر ،.ت.ق 231 ماده ظاهر به توجه با البته
 خط حتى دليل، همين به. كند عدول خود امضاى از تواند نمى آن« تسليم» از بعد چه و برات« تسليم» از قبل چه است كرده
 (.78. ص ،...(برات،) تجارت حقوق ربيعا، اسكينى، دكتر) كند نمى زايل را گير برات تعهد و برات قبولى نيز قبولى زدن

  

 در. كند مى صادر خود طلبكاران از يكى وجه در چكى خود بدهى بابت توقف، تاريخ از بعد تاجرى ـ 86
 است؟ كدام چك دارنده حقوق و چك قانونى وضعيت ديگرى، به چك انتقال صورت

 رديف در دارنده ندارد، را خود ديون تاديه حق توقف از بعد تاجر كه اين علت به ولى است، باقى خود قوت به چك اعتبار( 1
 .دارد را ظهرنويس به رجوع حق صرفاً و ردگي نمى قرار ورشكسته غرماى

 دارنده و است اعتبار فاقد تجارى سند عنوان به آن ظهرنويسى است، نشده صادر صحيحاً مزبور چك كه اين به توجه با( 2
 .دارد را خود قبلى يد به رجوع حق فيمابين، معامالتى رابطه اساس بر صرفاً

 حق صرفاً دارنده و گيرد نمى قرار غرما رديف در دارنده و نبوده معتبر چك رصدو حقوقى عمل قانونى، منع به توجه با( 3
 .دارد را چك ظهرنويس به رجوع
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 .دارد نيز را ظهرنويس به رجوع حق آن، بر عالوه. گيرد مى قرار غرما رديف در دارنده و شده صادر صحيحاً چك( 4

  .است صحيح 4 گزينه

 ممنوعيت شدن االجرا الزم و ورشكستگى حكم صدور تاريخ از بعد آن صدور معناى به لزوماً توقف تاريخ از بعد چك صدور
 .باشد نمى. ت.ق 418 ماده در مقرر خود اموال تمام در ورشكسته مداخله

  

 برابر در. است كرده صادر يى سفته شركت از نمايندگى به محدود، مسئوليت با شركت يك مدير ـ 87
 هستند؟ سئولم( اشخاصى) شخص چه سفته، دارنده

 .دارند تضامنى مسئوليت شركت، و مدير( 1

 .شركت فقط( 2

 .دارند مشترك مسئوليت شركت، و مدير(3

 .مدير فقط( 4

 . است صحيح 2 گزينه

 .است صحيح 1 گزينه. چ.ص.ق 19 ماده موجب به« نمايندگى به چك صدور» صورت در البته

 سعيد به ظهرنويسى با سپس و كرده صادر احمد وجه در ريال ميليارد يك مبلغ به را چكى محمد ـ 88
. اند نموده امضاء را چك جداگانه ظهرنويس ضامنان عنوان به جعفر و رضا كه حالى در. يابد مى انتقال

 باشد، كرده دريافت او از را چك مبلغ و نموده رجوع رضا به دارنده چك، وصول عدم علت به اگر
 دارد؟ رجوع قح ميزانى چه به و كسانى چه به نامبرده

 .چك مبلغ تمام براى متضامناً احمد و محمد( 1

 .چك مبلغ تمام براى متضامناً جعفر و احمد محمد،( 2

 .چك مبلغ تمام براى محمد يعنى صادركننده، به صرفاً( 3

 .چك مبلغ از نيمى براى جعفر و چك مبلغ تمام براى احمد و محمد( 4

  است؛ صحيح 1 گزينه

 و رضا) ضامنان اين خود بين بنابراين. اند نموده امضاء را چك« جداگانه» ظهرنويس ضامنان عنوان به جعفر و رضا زيرا
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 حق بر عالوه ؛(رضا) است كرده پرداخت را وجه كه ضامنى آن اساس بر كه نيست طرح قابل اشتراكى مسئوليت( جعفر
 ضامن به ،(محمد) دارد رجوع حق آنها به تضامنى مسئوليت بابت عنه مضمون كه اشخاصى و( احمد) عنه مضمون به رجوع
 .باشد داشته رجوع حق او با خود اشتراكى مسئوليت بالمناصفه تقسيم بابت( جعفر) ديگر

 در زيرا است؛ صحيح 4 گزينه نمايند، امضاء را چك« مشتركاً» ظهرنويس ضامنان عنوان به جعفر و رضا اگر است بديهى
 را وجه كه ضامنى آن اساس بر كه است طرح قابل اشتراكى مسئوليتى نيز( جعفر و رضا) ضامنان اين خود بين صورت اين

 تضامنى مسئوليت بابت عنه مضمون كه اشخاصى و( احمد) عنه مضمون به رجوع حق بر عالوه ؛(رضا) است كرده پرداخت
 .دارد رجوع حق او با خود كىاشترا مسئوليت بالمناصفه تقسيم بابت( جعفر) ديگر ضامن به ،(محمد) دارد رجوع حق آنها به

 اگر باشند، كرده ضمانت« تسهيم» نحو به قرض يك براى شخص يك از متعدد اشخاص هرگاه. م.ق 721 ماده موجب به
 .كند رجوع او سهم قدر به تواند مى ديگر ضامنين از يك هر به نمايد، تاديه را قرض تمام ضامنين از يكى

 ؟نيست صحيح« هوثيق برگ» خصوص در مورد كدام ـ 89

 .دارد اجراييه صدور درخواست حق آن، دارنده( 1

 .دارند تضامنى مسئوليت دارنده برابر در آن، ظهرنويسان تمامى( 2

 .است متفاوت آن بعدى هاى ظهرنويسى با آثار، و ماهيت لحاظ به« وثيقه برگ» ظهرنويسى اولين( 3

 ايجاد عينى حق دارنده براى آن بر عالوه و دارند تضامنى مسئوليت دارنده برابر در آن، ظهرنويسان تمامى و صاركننده( 4
 .كند مى

  .است صحيح 4 گزينه

 :عمومى انبارهاى تاسيس به مربوط 11/6/1340 مورخ 16952 نامه تصويب موجب به

 نام و نام يدق با ظهرنويسى كه كند تقاضا تواند مى شده ظهرنويسى او نفع به وثيقه برگ يا رسيد قبض كه كسى - 7 ماده»
 برگ ظهرنويسى اولين ولى شود ثبت وثيقه برگ ظهر در و انبار دفاتر در تاريخ قيد با وام ميزان و او اقامت محل و خانوادگى

 كه شخصى مقابل در مزبور وثيقه صورت غيراين در و برسد ثبت به انبار دفاتر در كاال گذاردن وثيقه موقع در بايد وثيقه
 از وارده خسارت مسئول ثالث اشخاص برابر در متخلف شخص بعالوه و بود نخواهد معتبر رسانيده ثبت به را خود وثيقه
 .بود خواهد خود تخلف

 پرداخت براى كاال فروش ماحصل هرگاه و دارند تضامنى مسئوليت آن دارنده مقابل در وثيقه برگ ظهرنويسان - 8 ماده
 ظهرنويسان از يك هر به كاال صاحب از خود طلب بقيه به نسبت تواند مى وثيقه برگ دارنده نباشد كافى وثيقه دارنده طلب
 .نمايد مراجعه قبلى

 مفاد اجراى خود طلب وصول براى وثيقه برگ در مذكور موعد انقضاى از پس روز ده تواند مى وثيقه برگ دارنده - 10 ماده
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 مورد اين در و نمايد درخواست محل ثبت از عمومى نبارا طريق از االجراء الزم اسناد اجراى به مربوط مقررات طبق بر را آن
 .هستند االجراء الزم اسناد به مربوط مقررات اجراى به مكلف ثبت ادارات

 وثيقه برگ دارنده طلب بر كاال فروش حاصل از بيمه حق و انباردارى هزينه پرداخت ماده اين در مذكور مورد در - تبصره
 .«داشت خواهند تقدم

 :20/2/1359 مصوب« ايران گمركى و عمومى انبارهاى ملى شركت اساسنامه» جبمو به البته

 وزيران هيأت 2/10/1340 مصوب نامه آيين و 11/6/1340 مورخ قانونىنامه  تصويب مقررات از قسمت آن - 42 ماده»
 اين ارگانهاى براى شده بينى پيش وظايف و اساسنامه اين مفاد با كه آن بعدى اصالحات و عمومى انبارهاى به مربوط
 .شود مى لغو متناقض شركت

 ساير و تجارت قانون از قسمتى اصالح قانون مقررات طبق نشده بينى پيش اساسنامه اين در كه مسائلى مورد در - 43 ماده
 .«شد خواهد عمل  جاريه مقررات و قوانين

 : كه است آمده اساسنامه همين 3 الى 1 مواد در

 : شركت نام - 1 ماده»

 .شود مى ناميده شركت پس اين از اختصاراً كه ايران گمركى خدمات و عمومى انبارهاى ملى كتشر

 : شركت نوع - 2 ماده

 .سهامى

 : شركت موضوع - 3 ماده

 و وارداتى كاالهاى از اعم) گمركى اماكن به وارده كاالهاى حفاظت و انباردارى بارگيرى، تخليه، عمليات كليه انجام: الف
 اصول نامه آيين نيز و آن اجرايى نامه آيين و گمركى امور قانون تشريفات اجراى براى كه عملياتى كليه همچنين و( صادارتى

 .است الزم انبارها ايمنى

 .شود مى نگهدارى آن در گمركى تشريفات انجام مشمول كاالهاى كه است اى امكنه گمركى اماكن از منظور - تبصره

 به 11/6/1340 مصوب عمومى انبارهاى تأسيس قانونى نامه تصويب اساس بر كه هايىكاال تحويل و نگهدارى و قبول :ب
 .شود مى سپرده شركت

 .نمايد نگهدارى( الف) بند در مذكور اماكن در را( ب) بند موضوع كاالهاى تواند نمى شركت - تبصره

 نگهدارى جهت كه( ب) بند موضوع كاالهاى قبال در ديگرى ورقه هر و انبار گواهى وثيقه برگ و رسيد قبض صدور :ج
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 .است شده شركت تحويل

 هر به و نمود خواهد تعيين هماهنگى و نظارت شوراى كرد صادر وثيقه برگ آنها براى توان مى كهرا  كاالهايى نوع - تبصره
 .«نمايد صادر وثيقه برگ توان نمى شود مى نگهدارى( الف) بند موضوع اماكن در كه كاالهايى براى حال

 است؟ صحيح« تجارى سند تجريدى وصف» خصوص در مورد كدام ـ 90

 .كند مى پيدا تجريدى وصف برات، انتقال و گردش از پس براتگير تعهد( 1

 .كند مى پيدا تجريدى وصف ظهرنويس تعهد تجارى، سند گردش و انتقال اولين با( 2

 .كند مى پيدا تجريدى وصف تجارى سند گردش با خويش، ضامن برابر در صادركننده تعهد( 3

 پيدا تجريدى وصف تجارى سند انتقال و گردش با است، شده صادر او وجه در سند كه شخصى برابر در صادركننده تعهد( 4
 .كند نمى

 .است صحيح 4 گزينه

« تجريدى وصف» تجارى سند انتقال و گردش با است، شده صادر او وجه در سند كه شخصى برابر در صادركننده تعهد 
 عنوان به است شده صادر او وجه در سند كه شخصى و صادركننده مابين فى منشاء تعهد به مربوط ايرادات زيرا كند؛ نمى اپيد

 .است استناد قابل تجارى سند بالفصل دارنده

 به مربوط ايرادات زيرا كند؛ مى پيدا« تجريدى وصف» آن دارنده به نسبت برات انتقال و گردش از قبل حتى براتگير تعهد
 .نيست صحيح 1 گزينه لذا نيست؛ استناد قابل برات دارنده برابر در براتگير و صادركننده مابين فى منشاء تعهد

 هر از بعد دارنده اولين زيرا كند؛ نمى پيدا« تجريدى وصف» ظهرنويس آن از بعد دارنده اولين برابر در ظهرنويس هر تعهد
 جانب از تجارتى سند ظهرنويسى منشاءِ تعهدِ ايراداتِ و گردد مى محسوب فصلبال دارنده ظهرنويس، آن برابر در ظهرنويسى

 .نيست صحيح 2 گزينه لذا است؛ استناد قابل يى دارنده چنين برابر در ظهرنويس آن

 سند عنه مضمون با ضامن رابطه نوعاً و شود مى شامل را آن دارنده با تجارى سند مسئوالن رابطه اساساً« تجريدى وصف»
 .نيست صحيح 3 گزينه لذا شود؛ نمى شامل را رىتجا

  
 

  → برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←

 → برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←

 → برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←

  →برای دریافت تازه ترین مطالب، در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید  ←
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